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In dankbare hennnenng aan 

Geertruda Johanna Damhuis 

weduwe van 

Cornelis Duivelshof 

Ze werd geboren op 20 september 1904 te 
Nordhorn en overleed op 3 november 1992 
na het Sacrament van de Zieken ontvangen 
te hebben, in het ziekenhuis te Oldenzaal. 
Na het afscheid tijdens de uitvaartplechtig
heid, hebben we haar op 6 november bij 
haar man te ruste gelegd op het kerkhof 
van de St Nicolaasparochie te Denekamp. 

Hoewel we bedroefd zijn nu ze niet meer in 
ons midden IS, zijn we vooral dankbaar voor 
het goede leven dat ze heeft gehad. 
Ze was een vrouw die niet op de voorgrond 
trad, maar wel altijd klaar heeft gestaan 
voor anderen. Gastvrijheid was voor haar 
een groot goed, en haar zorg richtte zich tot 
een ieder die haar nodig heeft gehad, wat 

bleek in het bre1en van pop~tln vuur oe miS
Sie. Naast het vele en ook harde werken en 
de inzet voor anderen, was er ook veel aan
dacht voor haar eigen familie. Tot aan het 
einde van haar leven had ze zorg en aan
dacht voor haar eigen kinderen, voor haar 
kleinkinderen en ze was gek op haar drie 
achterkleinkinderen. De vreugde voor haar 
gezin en familie uitte zich dan ook heel 
sterk en betrokken in het gemeenschappe
li jk vieren van haar laatste verjaardag. 
Samen met en bij elkaar zijn deed haar erg 
goed. Tegen het einde van haar leven kwam 
ook voor haar de dood steeds meer in zicht. 
Van de ene kant was ze er klaar voor om te 
sterven. Voor haarzelf had ze een goed le
ven gehad, en het ontvangen van het Sacra
ment van de Z1eken was voor haar ook een 
bewust aanvaarden van haar naderende 
einde. Van de andere kant was ze bang voor 
de dood en ook bang om te sterven.· 
Uiteindelijk is haar leven hier op aarde ten 
einde gelopen. maar wiJ willen met haar ho
pen en geloven dat er voor haar een plaats 
is in Gods wonmg. Moge HiJ haar in zijn na
bijheid opnemen en haar verenigen met 
haar man. 

Voor uw belangstelling en medeleven dan
ken wij U hartelijk. 

De familie. 


